ITAQUAQUECETUBA- SP

PLANO DE GOVERNO
2021 – 2024

PREFEITA

ADRIANA DO HOSPITAL
VICE-PREFEITO

JOÃO SELEÇÃO
COLIGAÇÃO

“A VEZ DE ITAQUÁ”
PL – PSC - PRTB

22

APRESENTAÇÃO
Após momentos de reflexão, quanto aos trabalhos que venho realizando na
Câmara Municipal de Itaquaquecetuba, vi e percebi que este trabalho, em
grande parte das vezes, não teve do Poder Executivo a atenção merecida,
apesar destes trabalhos terem surgido do anseio e necessidade da população.

Destas reflexões, e de debates junto a muitas comunidades desassistidas e
abandonadas de nossa cidade, onde ainda vemos inúmeras mulheres sem ter
onde deixarem seus filhos para ir ao trabalho, onde ainda vemos trabalhadores
amontoados nos transportes públicos, onde ainda vemos idosos e crianças
sem programas de assistência e desenvolvimento, e principalmente não vemos
a cidade ser respeitada e cuidada, tomei a decisão de colocar meu nome e
meu trabalho à sua disposição para representa-lo nas próximas eleições para
Prefeito Municipal de nossa cidade.

Não vou mentir. Não será um trabalho fácil. Mas conheço esta cidade deste
menina, e sei que do mesmo lugar humilde onde nasci e cresci, e ainda vivo,
existem tantas outras pessoas que desejam morar e viver em uma cidade que
nos dê o mínimo de dignidade e respeito, por isso sei que se estas pessoas,
VOCÊ, estiverem junto comigo neste trabalho, nós teremos sucesso.

Nas próximas páginas apresento ideias e projetos fruto de debates junto a
profissionais e comunidades, que com sua ajuda podemos mudar para melhor
nossa cidade. Veja com calma. Analise minha história e estes projetos, e tenho
a certeza que em algum deles você pode ajudar a transformar nossos bairros,
nossa saúde, nosso transporte público e nosso ensino em algo bem melhor
que hoje.

ADRIANA DO HOSPITAL

DR. JOÃO SELEÇÃO

PROPOSTA DE GOVERNO PARA ITAQUAQUECETUBA
GOVERNO ADRIANA DO HOSPITAL
É importante que seja registrado que construí este plano de governo com
pessoas como você, com pessoas de Itaquaquecetuba, pessoas simples,
profissionais liberais, empresários. Tudo gente de Itaquá.
Claro, temos uma realidade orçamentária e vamos respeitar isso e cada
centavo que você pagar de impostos, mas, até isso levamos em consideração
antes de elaborar este documento.
A VEZ DE ITAQUÁ!
Temos como principais objetivos de nosso mandato com Prefeita de
Itaquaquecetuba três pilares mestres de atuação, sendo:
1 - Garantia de Saúde e Assistência Social aos Cidadãos;
2 - Desenvolvimento Econômico Sustentável e Segurança;
3 – Uma Gestão com a participação do povo, controle institucional e
Transparência.
A Garantia de Saúde e Assistência Social aos Cidadãos se desenvolverá a
partir da promoção de ações e projetos que contenham políticas públicas que
ofertem aos cidadãos da nossa cidade acesso digno ao Sistema Público de
Saúde, ao Sistema Público de Transportes Urbanos, ao Sistema Pública
Educacional e o acesso a um Desenvolvimento Social, utilizando todas as mais
modernas ferramentas em gestão pública disponíveis e necessárias para
alcançar estes objetivos.
O Desenvolvimento Econômico Sustentável e Segurança se desenvolverá
a partir da prática de políticas públicas que tenham como incentivo a
permanência e o surgimento de novas indústrias, comércios e prestadores de
serviços; a oferta de serviços públicos com regularidade, eficiência e qualidade;
a sustentabilidade ambiental como fator moderador destas atividades e como
fator de qualidade de vida aos cidadãos e geração de emprego e renda; e
ainda a Segurança física e patrimonial dos cidadãos, que deverá ser realizada
com instrumentos de inteligência, participação comunitária e respeito.
A Gestão com a participação do povo, Controle Institucional e
Transparência será a reformulação da administração pública, com a criação e
incentivos às práticas de governança participativa; criação de instrumentos de
controle e qualificação permanente dos órgãos que integram a administração
pública, e publicidade e transparência de seus processos internos e externos.

A VEZ DE ITAQUÁ
SAÚDE DE QUALIDADE
PROPOSTA


Prioridade para a área de promoção da saúde e prevenção de doenças,
reduzindo, no médio prazo, os custos e a demanda por serviços de Pronto
Atendimento, bem como a fila por cirurgias.



Criar o serviço Rede Cuidar para o monitoramento individualizado da saúde das
pessoas, a partir de uma ferramenta que permite à prefeitura atuar ativamente
na promoção da saúde individual, lembrando as pessoas da necessidade de
marcação de exames, consultas de retorno e vacinação, conforme o perfil de
cada usuário do sistema.



A criação do Centro de Referência do Idoso, com acompanhamento fisioterápico,
psicológico, nutricional, físico, entre outros, de modo a responder com eficácia às
doenças relacionadas à transição demográfica;



Criação do Serviço de Transporte Interno em Saúde, garantindo melhor
integração da rede municipal e o aperfeiçoamento da comunicação entre os
equipamentos de Saúde para o redirecionamento dos pacientes ao serviço de
atendimento mais adequado a cada caso;



Universalização do Programa Saúde da Família, levando atendimento para
assentamentos irregulares e ocupações.



Criação de programa valorização do profissional da Saúde



Criação de um canal de teleatendimento em Saúde e integração deste com o
Canal Itaquá Saúde.



Disponibilizar a Relação Municipal de Medicamentos – REMUME em meio
digital, permitindo aos cidadãos visualizar não apenas quais os medicamentos a
compõem, mas também a disponibilidade dos mesmos nos postos de saúde.



Manter o que está funcionando, para que não haja descontinuidade que
geralmente acontece em inícios de novos governos e melhorar o atendimento da
população.



Finalização/construção de 07 (sete) Postos de Saúde iniciados e não entregues
à população, nos bairros: 1) Jardim Zélia, 2) Jardim Napoli, 3) Pequeno Coração,
4) Parque Residencial Marengo, 5) Parque Residencial Fortuna, 6) Horto do Ipê,
7) Parque Residencial Scaffid, e 01 (uma) Ampliação da UBS Jardim Paineira.



Diminuir o tempo de espera nas filas para consultas, terapias, fisioterapia e
agilidade na realização de exames e consultas especializadas.



Ampliação do Programa Saúde da Família em parceria com o Governo Federal.



Expansão do programa de distribuição de medicamentos, inclusive, residencial
para idosos e pacientes crônicos, e garantia de que não falte nas farmácias dos
Postos de Saúde.



Firmar parceria com o Governo Estadual para a Implantação da Farmácia de
Alto Custo.



Fazer parcerias com os Governos do Estado e Federal para o atendimento de
média e alta complexidade.



Ampliar os atendimentos especializados para DST e HIV junto aos Postos de
Saúde.



Firmar parceria com os Governos do Estado, Federal e com Entidades não
Governamental para implantação de um Centro Odontológico.



Promover junto ao Governo do Estado a ampliação do serviço de Hemodiálise.



Criação do Centro de Reabilitação com parcerias com AACD,APAE, Rede Lucy
Montoro.



Ampliar o Laboratório Municipal e viabilizar a criação de um Centro de
Diagnósticos por imagens (Tomografia, Ressonância, Ultrassonografia,
Radiologia etc.).



Ampliar a oferta de consultas no Centro de Especialidades



Ampliar as salas de vacinas.



Formação de uma Parceria Público Privado para a implantação de um Hospital e
Maternidade Municipal.



Implantar CAPS/AD e INFANTIL Centro de Atendimento Psicossocial para o
atendimento da população.



Viabilização de consórcio intermunicipal para o fim de ser construído um Centro
de Tratamento contra drogadição (Residência Terapêutica).



Reestruturação do Centro de Zoonoses que passará a funcionar em parceria
com organizações não governamentais de proteção de animais de
Itaquaquecetuba, seguindo diretrizes de proteção dos animais, incluindo
campanha permanente de castração, vacinação e adoção.



Fortalecer ações do Centro de Zoonoses principalmente o combate a Dengue.



Informatizar o atendimento nas Unidades de Saúde, integralizando-as com as
unidades de atendimentos especializados, a fim de que permitam a visualização
em qualquer unidade de saúde.



Reestruturar e descentralizar o SAMU.



Estabelecer parcerias de gestão com as Unidades de Saúde e as Unidade de
Pronto Atendimento.



Criar o Cartão Municipal do Cidadão Itaquaquecetubense, visando integração e
humanização do atendimento.



Implantar um Ambulatório de Feridas e Ulceras Varicosas.



Implantar Ambulatório para atendimento de Diabéticos e Hipertensos.



Ampliar e melhorar o Transporte Sanitário.



Implantar um Centro de Formação Permanente para os Servidores.

A VEZ DE ITAQUÁ
SEGURANÇA EFICIENTE
PROPOSTA


Reorientar a política de segurança pela integração das ações de requalificação
urbana, prevenção à violência, com foco na juventude e na prevenção e
combate ao uso de drogas, ações educacionais, melhoria das condições de
trabalho da Guarda Municipal e aperfeiçoamento das parcerias com as polícias
civil e militar.



Intervenção urbanística em áreas prioritárias de ocorrência policial. De um lado,
ação direta de requalificação de áreas degradadas e carentes em infraestrutura
e serviços públicos. De outro, estímulos, parcerias e ações conjuntas com
demais órgãos de segurança nas zonas quentes de ocorrências policiais, como
furtos e roubos.



Criar programa de intervenção estratégica e proteção social, com o objetivo de
prevenir a ocorrência de homicídios, sobretudo entre jovens, em áreas com altos
índices de criminalidade violenta. Entre outras ações, o programa prevê oferta de
oficinas para jovens carentes com foco na geração de empregos na área de
economia criativa.



O Nossa Guarda prevê ações de estruturação e fortalecimento da Guarda
Municipal. Entre eles, a construção do Centro de Formação e Treinamento da
Guarda Municipal, equipado com estande de tiros, academia e salas de aula,
além de aquisição de armamento e aparelhos de rádio, bem como viabilização
do telefone



Implantar o videomonitoramento e compartilhar redes com as policias civil, militar
e entes privados.



Criação do ITAQUAQUECETUBA Contra as Drogas, uma política transversal
antidrogas, em parceria com comunidades terapêuticas.



Incentivo à criação e fortalecimento dos Conselhos Comunitários de Seguranças
e Redes de Vizinhos Solidários.



Expansão do Plano de Segurança Escolar.



Adoção do Dispositivo de Segurança Preventivo (Botão de Pânico), como reforço
de medidas protetivas, para vítimas de violência doméstica.



Estabelecer um plano de proteção ao comércio, em conjunto com lojistas e com
a PM.



Melhoria da integração da Guarda Municipal com as forças de segurança do
Estado.



Implantação de um Programa Municipal de Monitoramento por câmera de Áreas
de Alta incidência de roubos e furtos.



Treinamento e modernização do efetivo da Guarda Civil Municipal e Defesa Civil.



Melhorar substancialmente o Plano de Carreira da GCM.



Implantar um Programa Municipal de Segurança Pública Estratégico.



Equipar a Guarda Civil Municipal.



Estabelecer convênio como o Governo do Estado, para que a Guarda Civil
Municipal, após ser instruída, treinada, equipada e armada, assuma a ronda
escolar, liberando a Polícia Militar para atuar unicamente na prevenção à
criminalidade.



Modernização de equipamento e instrumentos de resgate e salvamento da
defesa civil.



Iluminar os pontos escuros de Itaquá, especialmente, vielas, praças, pontos de
ônibus e ruas ainda não iluminadas, notadamente, naquelas que são corredores
de ônibus e finais de ruas em bairros afastados do centro da cidade.



Apoio ao PROERD – Programa de Resistência às Drogas e à Violência.



Implantação de programa sócio educativo nas escolas com alunos e familiares,
com palestras sobre cidadania, atendimento humanizado, campanhas pela paz,
combate à violência doméstica, prevenção ao uso de drogas etc.



Ampliar a Parceria com o Governo do Estado o funcionamento da Delegacia da
Mulher.



Plano Municipal de Prevenção e Controle de Ocupação Irregular de Áreas
Públicas e Privadas em parceria com as Secretarias de Planejamento, Secretaria
de Meio Ambiente.



Plano Municipal de Prevenção e Controle de Enchentes em parceria com as
Secretarias de Planejamento, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde
e Fundo Social de Solidariedade.



Melhorar o pró-labore das Polícias Militar e Civil.



Implantar a Atividade Delegada e ampliá-la para os integrantes da GCM.



Implantação de um Programa Municipal de Monitoramento por câmera;

A VEZ DE ITAQUÁ
UMA REDE DE ENSINO/EDUCAÇÃO DE QUALIDADE


Estimular participação e acompanhamento da gestão escolar, criar rede de apoio
à formação de professores, inserir conteúdos de formação continuada, como
empreendedorismo e cultura digital, tendo por meta atingir no IDEB uma nota
para os anos iniciais e para os anos finais até 2024.



Criar programa com a meta de zerar o déficit de vagas hoje existente,
universalizando o acesso da população à rede municipal de ensino, por meio da
expansão da rede e parcerias com o setor privado, sobretudo no que se refere
às vagas em creches.



Criação do Observatório da Educação Municipal prevê a disponibilização, na
internet, de toda a informação disponível da rede municipal, por escola. A
população poderá acessar, no mapa, aspectos como notas no IDEB,
investimentos recebidos, fotos das condições estruturais, laboratórios,
equipamentos esportivos, biblioteca, itens de segurança, entre outros, e
colaborar por meio de atualizações em tempo real.



Criação Centro de Referência do Professor será um espaço virtual de
capacitação e aprimoramento dos docentes, difusão de boas práticas e troca de
experiências. A partir do Centro, a prefeitura oferecerá cursos à distância,
material para uso em sala de aula e fóruns de discussão sobre aspectos do
ensino na rede municipal.



O Educando para o Futuro terá por foco a modernização da educação
municipal por meio da reformulação de práticas e conteúdo, bem como pela
adoção de tecnologias no ensino. A prefeitura vai ofertar disciplinas voltadas à
inclusão digital, notadamente programação de computadores, buscando a
disseminação de uma cultura de inovação e a criação de oportunidades futuras
de trabalho, de modo a consolidar a vocação de Itaquaquecetuba como cidade
da tecnologia.



Expansão e modernização dos laboratórios de computação.



Parecerias com universidades para mutirão de alfabetização de Jovens e
Adultos.



Garantir a segurança, a tranquilidade e a cultura da paz entre os alunos nas
escolas.



Entregar material escolar de qualidade e no início do ano letivo.



Entregar uniforme escolar, com substituição de peças de acordo com a
necessidade de crescimento dos alunos no início do ano letivo.



Implantar a Unificação do Ensino por meio de Apostilamento.



Iniciar uma programação para a implantação de Creche em período integral,
para as crianças de 0 a 3 anos em parcerias com a iniciativa privada e
associações de bairro.



Implementar ações para o avanço nos índices das avaliações externas (IDEB).



Realização de censo escolar, para determinar a necessidade de vagas nas
diferentes regiões de Itaquaquecetuba, com a finalidade de planejar construções
de novas unidades de ensino (Escolas), adequar e reformar as existentes, para
que atendam às necessidades da população infantil e também a legislação
vigente.



Firmar parceria com o Governo do Estado para a seção das salas ociosas para
Ampliação de novas salas nas regiões que tenha demanda reprimida.



Construção de grandes escolas, dotadas de área para o lazer e para práticas
desportivas nas principais regiões da Cidade.



Construção do Centro Educacional e de Formação Continuada dos
Profissionais da Educação.



Criar um Fórum Permanente da Educação.



Concluir a implantação do atual Estatuto do Magistério, e estudar revisões a
partir duma discussão conjunta com educadores e sociedade civil.



Premiar os educadores a partir de metas de qualidade da Educação (abono por
desempenho).



Contratação de professores para “reforço escolar” e “recuperação”.



Implantação gradativa de ensino integral em toda a rede de Ensino
Fundamental de Itaquaquecetuba.



Melhorar a Merenda escolar e realizar o preparo na própria Unidade Escolar.



Melhorar a qualidade e qualificar o Serviço de Transporte Escolar em especial
atendimento às pessoas com necessidades especiais.



Pleitear a implantação de um Centro de Tecnologia.



Melhorar e ampliar os cursos de alfabetização de jovens e adultos.



Criar uma Coordenadoria de Inclusão de Pessoas Deficientes.

A VEZ DE ITAQUÁ
EMPREGO E RENDA AQUI


Reorientar as políticas de atração de investimento, estímulos à produtividade e
ao ambiente de negócios para setores nos quais ITAQUAQUECETUBA tem
vantagens competitivas, redes de fornecedores e mão de obra especializada,
como é o caso da economia criativa, agregando valor aos produtos, gerando
emprego, renda e oportunidades.



Criar um centro de formação e desenvolvimento de áreas como
empreendedorismo cultural, moda, gastronomia, tecnologia da informação, entre
outros para produzir em ITAQUAQUECETUBA os futuros talentos criativos,
sobretudo os jovens.



Criar o Programa de Fomento da Economia para implementar, junto com os
empreendedores, ações de estímulo ao setor, tendo como contrapartidas a
criação de programas nas empresas e parcerias na gestão e execução dos
conteúdos ofertados.



Criar a Agência Digital de Atração de Investimentos, com foco em áreas nas
quais Itaquaquecetuba tem maior potencial de desenvolvimento, rede de
fornecedores e mão de obra especializada.



Transformar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico numa verdadeira
Agência de Relações Institucionais entre o Poder Público Municipal e o
empresariado, desburocratizando o acesso aos serviços ofertados pela
Municipalidade.



Desburocratização da máquina administrativa, visando estimular e facilitar a
instalação de novas empresas e empreendimentos em Itaquaquecetuba, abrindo
novas vagas de empregos.



Concessão de benefícios e incentivos fiscais para as empresas que desejarem
se instalar em Itaquaquecetuba e para as existentes que pretendam ampliar
seus parques industriais, comerciais ou de prestação de serviços, vinculando o
incentivo à contração de moradores de Itaquaquecetuba, dentro da Lei.



Verificar a viabilidade legal da criação de uma Frente de Trabalho Jovem.



Oferta de cursos profissionalizantes para que os cidadãos tenham a
oportunidade de competir no mercado de trabalho e, viabilização de parcerias
com as próprias empresas para essa formação profissional, com prioridade para
os cidadãos de Itaquá.



Viabilizar a concessão de bolsas de estudos para a profissionalização do jovem
cidadão (16 a 23 anos de idade) e do cidadão jovem (24 a 50 anos de idade).



Incentivar a formação e o funcionamento de cooperativas de trabalho
(costureiras, jardineiros, doceiras, pedreiros, reciclagem etc.), priorizando a
contratação pela Prefeitura dessas cooperativas.



Rever convênios, por exemplo, com o Posto de Atendimento do Trabalhador PAT, profissionalizando os quadros do PAT, para que funcione como
verdadeira agência de empregos, sem direcionamento político.



Fomentar a participação e utilização dos recursos do Banco do Povo.



Buscar convênios com o SENAC, SENAI, SESI, através das representatividades
da Indústria, do Comércio e das Empresas de Serviços locais, para o fim de
formar mão de obra qualificada que atenda as necessidades das empresas de
Itaquaquecetuba.



Criar uma política de desenvolvimento sustentável para implantação de núcleos
de agricultura familiar, auxiliando, instruindo e fornecendo capacitação para
manter essas famílias, com atenção especial para a educação de seus filhos.



Fomentar e apoiar Feiras de Indústrias, Comércios e de Prestação de Serviços,
criando uma agenda permanente de negócios em Itaquá.



Incentivar a instalação de cooperativas de materiais recicláveis, mas também, de
empresas privadas interessadas na exploração desse ramo econômico, a fim de
que o volume de material reciclável recolhido e manufaturado em Itaquá atinja
níveis internacionais.



Criar, através de parcerias, uma Escola de Empreendedorismo.



Usar de todas as ferramentas políticas possíveis, pressão da sociedade
empresarial de Itaquaquecetuba, para viabilizar junto ao Governo do Estado, o
ACESSO DIRETO DE ITAQUAQUECETUBA AO RODOANEL e uma entrada
para a Rodovia Airton Senna a partir do Bairro Jardim Maragogipe.



Viabilizar a instalação de alguma Universidade Pública de Pesquisa e Alta
Tecnologia, ainda que doando área municipal para esta finalidade, com a
finalidade de atrair cientistas e pesquisadores para Itaquá.

A VEZ DE ITAQUÁ
DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE ACOLHA E LIBERTE


Ampliar os atendimentos, por meio de criação de centros volantes, implementar
programa de excelência esportiva focado nas famílias de baixa renda e
estruturar rede de apoio às crianças e adolescentes em situação de risco social.



Implantar equipes volantes para realização do atendimento assistencial a grupos
em situação de vulnerabilidade social, sobretudo moradores de rua, de
assentamentos irregulares e ocupações.



Construção ou melhoramento de estruturas esportivas e acompanhamento
técnico para crianças e jovens. Serão equipamentos públicos com campo de
futebol, quadra, pista de atletismo. A prefeitura implementará os equipamentos
diretamente ou por meio de parcerias.



Melhoria do atendimento à população em situação de rua, com a ampliação dos
horários de atendimento, e criação de um programa de empregabilidade, no qual
a prefeitura dará capacitação orientada pelo mercado de trabalho.



Realizar parceria com a Defensoria Pública para atendimento jurídico à
população de baixa renda.



A Secretaria de Desenvolvimento Social promoverá ações para combater a
discriminação, desigualdade e injustiças sociais.



Desenvolver a Rede de Proteção Social à criança e ao adolescente, envolvendo
o governo local, os Conselhos Municipais e todas as entidades da sociedade
civil.



Criação e implantação, nos bairros, do Programa Agente Comunitário de
Assistência Social, que será desempenhado por moradores do próprio bairro,
associando-se à Rede de Proteção Social.



Apoio à Casa dos Conselhos, dando autonomia aos Conselhos integrantes e
condições para que estes possam desenvolver suas funções.



Cursos de qualificação e aprimoramento para os profissionais do setor público,
para integrantes dos conselhos e para a população, criando um espaço “Escola
de Governo para a Cidadania”.



Criar unidades de atendimento à criança e ao adolescente e com a sociedade
civil, criar o Bombeiro Mirim e a Defesa Civil Mirim.



Estruturação de uma rede de CREAS – Centro de Referência Especializado da
Assistência Social, para ampliar os serviços de assistência social e psicologia à
pessoa vítima de violência, vulnerabilidade e risco social.



Implantação de Equipe de Trabalho Multidisciplinar para atender os grupos de
renda mínima, às crianças e adolescentes em situação de risco e exclusão
social, ao migrante e população em situação de rua e as pessoas com
necessidades especiais, com profissionais de diversas áreas para atendimento
psicossocial e orientação jurídica gratuita, nos CRAS e CREAS.



Intensificar os Convênios com órgãos Federais, Estaduais, Universidades,
Empresas e outras entidades para ampliar programas que possam atender a
população.



Apoio a APAE, Creches e Outras Associações.



Implantação do Programa de Alimentação Nutricional voltado para pessoas em
situação de pobreza, em parceria com a Secretaria de Saúde.



Ampliação do Programa de Atendimento à Melhor Idade nas áreas de: saúde,
cultura, lazer e esporte, com apoio de profissionais especializados.



Desenvolver programas na área habitacional, com apoio à construção e melhoria
de moradias aos inscritos em programas da Secretaria de Assistência Social,
priorizando a Habitação de Interesse Social.



Viabilizar a criação de um Centro de Referência da Mulher que oferecerá cursos
profissionalizantes, atendimento psicológico, jurídico e orientação familiar,
dando-lhes suporte, principalmente, em casos de violência doméstica.



Ampliar o programa Renda Mínima para as famílias, especialmente para a
capacitação profissional para jovens, para compra de material de construção,
para atendimento da pessoa em situação de risco e o atendimento ao idoso e
pessoas com necessidades especiais.



Efetivação do Plano Municipal de Acessibilidade, com objetivo de atender aos
Direitos da Pessoa com Necessidades Especiais e do Idoso.



Descentralizar o Cad-único levando para as regiões de difícil acesso.



Ampliar as ações do Centro POP.



Implantação de hortas comunitárias.



Fortalecer e Incentivar o desenvolvimento de Fóruns de Assistência Social.



Priorizar a gestão das políticas publicas de Assistência Social.



Qualificar as ações dos Acolhimentos (Crianças e Pessoas em Situação de
Rua).



Realizar convênios via CONDEMAT para disponibilização de vagas de Casa de
Abrigo para Mulheres vítimas de violência doméstica.

A VEZ DE ITAQUÁ
CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS E EM TODOS OS LUGARES


A prefeitura deve ser parceira e facilitadora das atividades culturais e turísticas,
potencializando as iniciativas dos grupos e coletivos, facilitando o uso do espaço
público e provendo a infraestrutura necessária para atrair investimentos, mídia
espontânea e visitantes para a cidade.



Implantar o Observatório da Cultura, a prefeitura irá acompanhar os projetos
desenvolvidos por artistas, grupos e coletivos para dirimir necessidades e
demandas, de naturezas diversas, por meio do apoio institucional. A partir dos
dados do observatório, a prefeitura atuará para construir pontes entre os artistas,
grupos e movimentos culturais e os parceiros privados, buscando mais
investimentos para a cultura.



Garantir o diálogo constante entre a prefeitura e o setor cultural, e assim
proporcionar condições para o desenvolvimento das ações culturais como, o
carnaval, festivais culturais, virada cultural e outras manifestações artísticas e
populares.



Criação do Prêmio ITAQUAQUECETUBA de Cultura, com premiação de artistas
nas áreas de música, dança, teatro, literatura e artes plásticas, com a realização
de mostras para participação da população na escolha dos premiados.



Incentivar a construção de Centro de Convenções, por meio da contratação de
parceria público privada e implementar uma política mais agressiva de atração
de eventos e congressos, inclusive por meio de isenções de taxas e descontos
em impostos.



Criação de medidas de incentivo à preservação de imóveis tombados.



Estruturar novos circuitos turísticos para a cidade focados no Turismo Cultural,
Turismo Religioso, Gastronomia entre outros.



Manutenção e Ampliação de Cursos de Dança, Música, Artes Plásticas e
Cênicas, utilizando unidades escolares do município como centros de estudo,
discussão e disseminação.



Promoção de Festivais Estudantis de Dança, Música, Artes Plásticas e Cênicas
com o objetivo de disseminar e valorizar a produção cultural da classe estudantil.



Promoção de Festas Populares Temáticas promovendo o crescimento do
comércio local aliado a manutenção de tradições populares.



Tapete de Corpus Christi envolvendo comunidades e escolas.



Criação da Banda Marcial Municipal de Itaquaquecetuba e a Fanfarra Municipal.



Promoção de Festivais de Bandas Marciais, Filarmônicas e Fanfarras.



INVESTIR FORTEMENTE EM ATIVIDADES CULTURAIS com a aquisição de
instrumentos musicais e contratação de professores em parceria com os
fazedores de cultura.



Viabilizar a criação e a implantação de Escolas de Esportes (jovens de 10 a 17
anos) nas modalidades: Futebol de Salão, Futebol de Campo; Vôlei, Basquete,
Ginástica Poliesportiva e Lutas Marciais (Judô – Karatê);



Organização de Campeonatos de Futebol de Salão entre Escolas do Ensino
Fundamental e também, entre as de Ensino Médio.



Levantamento e aumento de praças públicas que possam ter equipamentos para
terceira idade e pistas de caminhada.



Melhorar a infraestrutura do Parque Ecológico para que funcione com verdadeiro
espaço de lazer e de cultura nos finais de semana e à noite.



Desenvolver áreas destinadas à prática de esportes radicais.



Incentivar a realização de atividades físicas e artes marciais junto a população.



Valorização, com apoio aos atletas, das equipes participantes de competições
como os Jogos Regionais e do Interior.



Concessão de subsídios para as associações desportivas de Itaquaquecetuba
que treinem atletas de esportes olímpicos e paraolímpicos de Itaquaquecetuba.



Reforma, ampliação e adequação dos espaços desportivos existentes, dandolhes dimensões oficiais para a realização de jogos e atividades desportivas de
alto nível, notadamente com vistas aos esportes olímpicos e paraolímpicos.



Disponibilizar os espaços públicos existentes à população, com monitores do
Município, nos finais de semanas e feriados.



Desenvolver parcerias com universidades, faculdades, organizações não
governamentais para a implantação de projetos esportivos.



Atrair os jovens (crianças e adolescentes) para as práticas desportivas,
retirando-os das ruas no contra turno escolar.



Transformar a cidade de Itaquaquecetuba num polo esportivo do Alto Tietê e da
Região Metropolitana de São Paulo e Estado de São Paulo, atraindo
competições e torneios em diversas modalidades.



Possibilitar o acesso da população a informação e a produção artística, cultural e
científica, como condição de democratização da cultura na cidade.



Construção de uma Praça de Eventos.



Viabilizar a construção de um Centro Cultural/Teatro



Revitalizar através de programas dos governos Estadual e Federal prédios
históricos.



Criar Programa Permanente de Apoio às Comunidades de Samba e de Ação
Cultural, voltadas à manifestação do samba.

A VEZ DE ITAQUÁ
TURISMO DE ATRAIR PESSOAS PARA VISITAR A NOSSA CIDADE E SE
ENCANTAR COM ELA


Fortalecer a posição do Município nos fluxos regionais, a partir do
levantamento de pontos de interesse de turismo/históricos, criando uma
cultura de que Itaquá também é uma cidade para ser visitada.



Estimular e oferecer a assessoria necessária para a implantação de
novos hotéis, pousadas e acomodação de turistas.



Promover o desenvolvimento do turismo, associado ao patrimônio
histórico, artístico, cultural, arquitetônico, ambiental, natural e paisagístico
do Município.



Incentivar o turismo no Município, por meio da promoção de eventos e
implementação de planos, programas e projetos de gestão, em especial
de capacitação profissional e realização de parcerias, como por exemplo,
as feiras da indústria, comércio e prestadores de serviços locais.



Viabilizar a implantação do polo turístico para realização de eventos
empresariais e tecnológicos.



Gerar trabalho, emprego e ações ligados ao turismo.

A VEZ DE ITAQUÁ
MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO QUE DÊ DIGNIDADE AO SEU
POVO


Inserir a governança ambiental, como ação transversal de governo, em todas as
esferas decisórias da administração municipal, a partir da integração das
políticas de gestão de impactos e resíduos, eficiência energética e educação
ambiental.



Projeto Urbanidade, núcleo permanente de combate à pichação e à
vandalização dos espaços urbanos, integrando órgãos ambientais, polícias,
poder judiciário, Ministério Público, Guarda Municipal e sociedade civil, para
coordenar ações de educação, repressão, penalização e recuperação de áreas.



Criar programas de arborização, jardins urbanos, hortas e pomares comunitários,
e legislação específica para a plantação em vias públicas;



Ampliação do número de lixeiras em toda a cidade, em especial nos parques,
praças e eventos.



Rever os procedimentos de poda de árvores para melhor preservação das
mesmas.



Implantação junto com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a Coleta
Seletiva de Recicláveis e Reutilizáveis, utilizando parceiras com as
comunidades organizadas, cooperativas e empresas recicladoras, tendo
inclusive como eixo um programa de geração de renda.



Implantação junto com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a Coleta
Seletiva de Resíduos da Construção Civil, utilizando parceiras com as
comunidades organizadas, cooperativas e empresas recicladoras, tendo
inclusive como eixo um programa de geração de renda.



Implantação de Ecopontos para entrega de materiais inertes (restos de
construção civil) e materiais recicláveis.



Revisão e compilação da Legislação Ambiental de Gestão de Recursos Naturais.



Criação do Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental de Atividades
Potencialmente Poluidoras.



Revisão e Implantação do Programa Municipal de Gestão Integrada e
Participativa de Resíduos Sólidos.



Em parceria com a Sabesp a revisão e implantação do Programa Municipal de
Saneamento Básico.



Programa Municipal de Gestão Integrada de Recuperação e Utilização de
Recursos Hídricos (Desassoreamento dos rios, córregos, canais e lagos)



Implantação de educação ambiental nas escolas e nas empresas.



Programa Municipal de Redução de Consumo de Energia Elétrica nos prédios da
administração pública



Núcleos de Educação Ambiental em parceria com a Secretaria Municipal de
Educação

A VEZ DE ITAQUÁ
TRANSPORTE PÚBLICO E MOBILIDADE URBANA QUE O POVO MERECE



Reordenação e ampliação de linhas entre bairros de uma mesma região, com
veículos de menor porte, de modo a evitar a passagem obrigatória pelo centro,
encurtar o número e o tempo de viagens, reduzir custos e congestionamentos, e
implantar centrais nas diversas regiões.



Realizar estudos para implantação do Tarifa Inteligente, iniciativa com objetivo
de ofertar opções tarifárias flexíveis e ajustadas ao perfil do usuário do
transporte público.



Implantação do sistema de ciclovias e ciclofaixas a partir da integração,
readequação e expansão da malha atual.



Criação de corredores para taxi e ônibus.



Criar um Fundo Municipal para Mobilidade Urbana Sustentável para melhorias
no transporte coletivo e transportes alternativos.



Dar transparência total ao processo de definição de tarifas.



Promover a melhoria das calçadas e aumentar o tempo de travessia nos
semáforos de pedestre.



Promoção de ações educativas no trânsito.



Elaborar Plano Municipal de Transporte Público, REVENDO eventuais
existentes, que foram elaborados sem a participação da sociedade, para otimizar
o funcionamento das linhas e melhorar a oferta de serviço, com diminuição do
intervalo entre um coletivo e outro, notadamente, nas áreas afastadas do centro
de Itaquá.



Promover a sinalização de trânsito, Bairros e logradouros públicos.



Elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana.



Estudar a implantação de passagem única, integrada ao transporte municipal.



Construção dos Terminais Rodoviário Central e Revitalização do Manoel Feio;



Dotar os pontos de paradas de ônibus de abrigos dignos e de qualidade.

A VEZ DE ITAQUÁ
HABITAÇÃO DIGNA PARA O SEU POVO E QUE ATENDA A TODOS


Regularização urbana dos imóveis localizados em vilas e ocupações irregulares,
de modo a assim conceder a titularidade àqueles que os ocupam, permitindo aos
cidadãos uma maior segurança e senso de pertencimento. O projeto será focado
em áreas que não sejam alvo de disputas judiciais de titularidade e deverá ser
executado por meio de parcerias com universidades.



Melhorar as habitações nas vilas e ocupações irregulares por meio do trabalho
cooperativo e construções sustentáveis e ecológicas: a comunidade, pelo
sistema de mutirão, provê a mão de obra, entra com o suporte técnico e
parcerias para fornecimento de materiais de construção, sistemas de
reaproveitamento de água da chuva e painéis de energia solar, entre outros.



Reestruturar com equipamentos e pessoal especializado o Departamento de
Regularização Fundiária, estabelecendo isso como prioridade e META a
regularização de todos os loteamentos irregulares de Itaquaquecetuba ATÉ
O FINAL DO GOVERNO, pois só assim Itaquá se desenvolverá de verdade.



Propiciar através da CDHU, empreendimentos habitacionais para a população
de áreas de risco e áreas ambientais, a fim de viabilizar a regularização
fundiária e dá dignidade as pessoas.



Atrair investimentos habitacionais de Médio/Alto Padrão para a cidade de Itaquá
a fim de corrigir as graves distorções habitacionais;

A VEZ DE ITAQUÁ
OBRAS E SERVIÇOS DE QUALIDADE



A cidade deve ser repensada a partir da noção de cidade para as pessoas, com
a priorização da ocupação do espaço público, a revitalização de áreas
degradadas e a oferta completa de serviços nos bairros.



Revitalização de parques, praças e áreas públicas.



Adequação do plano diretor conforme a visão mais moderna de cidade, por meio
de uma discussão participativa e transparente.



Ampliar a cooperação entre os municípios que faz divisa com
ITAQUAQUECETUBA, estimulando o planejamento conjunto da Região
Metropolitana.



Estímulos à formação de consórcios intermunicipais para soluções conjuntas de
questões de interesse e abrangência comuns.



Implantar um programa de limpeza de vias públicas em toda a Cidade.



Intensificar a manutenção de bueiros e o desassoreamento de córregos, rios e
lagos.



Reformar o Velório de Itaquá



Melhorar as condições dos cemitérios municipais e adequá-los às exigências
sanitárias, salubridade e de dignidade.



Melhorar os acessos aos bairros e centros industriais e comércios.



Melhorar o Sistema de Iluminação Pública.



Implantar uma usina de asfalto em atendimento a legislação vigente.

A VEZ DE ITAQUÁ
REFORMA ADMINISTRATIVA QUE MODERNIZE A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA


Implantação do Processo Administrativo Eletrônico e Digital



Estudo de Plano de Carreiras Públicas Municipais;



Reestrutura Administrativa da Secretaria e órgãos responsáveis pela
fiscalização, arrecadação, pagamento, controle e contabilização de recursos
públicos;



Portal da Transparência;



Desburocratização para Procedimentos Voluntários de Confissão de Dívidas e
Parcelamento de Tributos;



Criação da Controladoria Geral do Município, para atuar na prevenção e
combate à corrupção na gestão municipal, garantir a defesa do patrimônio
público, promover a transparência e a participação social e contribuir para a
melhoria da qualidade dos serviços públicos.



Reduzir a máquina administrativa e melhorar os processos de atendimento ao
público, além de aperfeiçoar a gestão de pessoas no sentido da humanização e
profissionalização dos serviços, e fazer uma gestão aberta e participativa, com a
criação de mecanismos de aproximação dos cidadãos.



Implantação Projeto Prefeito nas Regiões (gabinete intemperante), o prefeito
irá dedicar um dia da semana a visitar equipamentos públicos de determinada
região, para acompanhar o desempenho dos serviços prestados. Ao final das
visitas, será realizada reunião aberta com a população, onde a mesma poderá
discutir e deliberar com o prefeito sobre questões da região.



Anualmente a prefeitura realizará a Avaliação das Regiões, na qual será aferida
a atuação da prefeitura em todos os serviços públicos prestados aos cidadãos. A
avaliação será divulgada e servirá de base para a discussão transparente de
prioridades para os anos seguintes.



Implantação de processos e procedimentos internos na gestão administrativa,
buscando simplificar as relações prefeitura-cidadão, prefeitura-empresa e
prefeitura-prefeitura.



Criação do Aplicativo, que reunirá, de forma rápida e simples, todos os sistemas
da prefeitura, permitindo ao cidadão marcar consultas, solicitar vagas em
escolas, consultar as linhas e horários de ônibus, acessar os serviços
disponíveis, realizar consultas ao Portal da Transparência, entre outros.



Criação de programa de valorização dos servidores, com ações de melhoria do
ambiente de trabalho, saúde ocupacional.



Criação da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Municipal,
visando a formação de um corpo técnico especializado para atuação nas
diversas secretarias municipal.



Implantar o Planejamento Estratégico ITAQUAQUECETUBA 2050 a partir de um
processo de consulta à população.



Implantação do Programa Municipal de Orçamento Participativo.



Recompor as perdas referentes ao ADICIONAL DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO.



A partir do momento que houver a reestruturação de cargos e salários,
capacitação e treinamento, implantar a avaliação periódica.



Criar um Programa de Treinamento e Capacitação permanente para os
Funcionários Públicos.



Criar a Procuradoria Municipal.

A VEZ DE ITAQUÁ

ADRIANA DO HOSPITAL

DR. JOÃO SELEÇÃO

